
รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั 
ครัง้ที่ ๒(๒)/๒๕๕๗ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ณ หอ้งประชมุลขิติ ๒ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  ประธาน 

  

๒. พันเอกประเชิญ  ไชยกิจ ร อ ง ป ร ะ ธ า น

กรรมการ  

๓. นายคมวรเดช   เหรียญทอง กรรมการ 

๔. ดร. ประยุทธ์  สวัสดิเรียวกุล กรรมการ  

๕. พลเอกจิระ  โกมุทพงศ์ กรรมการ 

๖. นางเฉลิมศรี  สิงหะพันธ์ กรรมการ 

๗. อาจารย์ดุจตะวัน  กันไทยราษฎร์ แทน นาย

นิเวศน์ กันไทยราษฎร์   

๘. พ.ต.อ. (พิเศษ) กอบชัย อ้นนาค แทน นายประสิทธิ์  อัคคะ

ประชา   

๙. นายรายินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ กรรมการ   

๑๐.  นายตลับ  เพชรรัตน์ กรรมการ

  

๑๑. นายสุรพงษ์  วงศ์พลับ กรรมการ 

๑๒. นายกิตติศักดิ์  ก า ญ จ น ค รุ ฑ

 กรรมการ 

๑๓. นายเดชาธร  สุ ว ร ร ณ แ ส ง 

 กรรมการ 

๑๔.  นายภาสกร  พลเยี่ยม กรรมการ 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต กรรมการ

และเลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม    

๑.  นางณชนก  แซ่อึ้ง  กรรมการ 

๒. นายเจษฎา  เดชสกุลฤทธิ ์ กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จั น ท ร์ เ จ ริ ญ

 อธิการบดี 

********************************* 

 



       ๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

๒. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

๓. รองศาสตราจารย์เท้ือน ทองแก้ว ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายงาน

ประกันคุณภาพ 

๔. ดร. สวงค์  บุญปลูก ผู้ ช่ ว ย อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย

วิชาการ  

๕. นางสาวนันท์ธิญา  ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายกิจการภายนอก  

๖. นายโชคลาภ  เซ็งแซ่ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

๗. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๘. นางวาสนา  บุณยทัต ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมฯ 

๙. นางสาวธันกรณ์  วิจิตร  ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมฯ 

 

เริ่มประชมุ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุม กล่าว

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ   

 

 ๑.๑ ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๖(๒๗)/

๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ ง

พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ว่าด้ วยกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ใน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ค าสั่งสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  



       ๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

 

  จึ งน า เสนอ ท่ี ประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ค าสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

 ๑.๒ สรปุประเดน็ส าคญัจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนดสุิต                     ครัง้ที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวนัที ่๒๗ 

มิถนุายน ๒๕๕๗  

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ประเด็นส าคัญ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งท่ี ๖(๒๗)/๒๕๕๗ 

เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกเดือนนั้น     ในการนี้ จึงขอสรุปประเด็นส าคัญ

จากการประชุม ดังนี้ 

  ๑.  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย 

  ๒.  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชี

รายชื่อ จ านวน ๘ คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

และ อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ                           

  ๓.  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ บุคคลตามบัญชี

รายชื่อ จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ า

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และ อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

  ๔.  สภามห าวิ ท ย าลั ย  ให้ ค วาม เห็ น ช อบ  ห ลั ก สู ต ร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๕.  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคุรุสภา หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) และสาขาฟิสิกส์ (๕ ปี) หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

  ๖.  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ หลักสูตร และ 

อนุมัติ เปิดการสอนตามแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ



       ๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๗.  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  ๘.  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ การขอปิดหลักสูตร 

(แบบมีเงื่อนไข) จ านวน          ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชการบริหารการศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ๓) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗   

  ๙. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ และให้อธิการบดีแต่งต้ังผู้ขอ

ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ คน 

  เป็นต้น  

 

  จึ งน า เสนอ ท่ี ประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัย เพ่ื อทราบ สรุปประเด็นส าคัญ จากการประชุ มสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้ง ท่ี  ๖(๒๗)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี  ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ    

 

 ๑.๓ สรปุการประชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการ 

  มหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวทิยาลยัทั่วประเทศ 

 

          สรุปเรื่อง ประธานท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง สรุปการ

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ โดยมีรายละเอียดสรุป

ไดด้ังนี้ 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   ราชภัฏและมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ครั้งที่ ๒ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๓ - ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗       ณ ห้อง

ประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราช

ภัฏและมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมี



       ๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจ านวน ๒๐ มหาวิทยาลัยและได้มีโอกาสเดินทางไป

ศึกษาดูงาน ณ สนามกีฬา I-Mobile Stadium ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลชั้นน า

ของประเทศ และพรประเสริฐฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มสุกรมาตรฐานครบวงจร 

ในลักษณะการเกษตรการเกษตรผสมผสาน 

 ในส่วนของการประชุมนั้น ท่ีประชุมมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท างาน สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑.  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

   ๑.๑  การบรรยาย โดย ดร. พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล ประธาน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้น าเสนอ

ประสบการณ์การท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ท่ี เน้นการด าเนินงานกิจกรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

   ๑.๒  การประชุมกลุ่ม แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม จากการน าเสนอ

ของกลุ่มต่างๆ พบว่ายังมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีแตกต่างหลากหลาย 

โดยเฉพาะบทบาทของสมาคมศิษย์เก่า องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บางภูมิภาคมีการสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 

  นอกจากนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้น าเอกสารการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ เช่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมท้ังเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย      ท่ัวประเทศครั้งท่ี ๑ ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม 

 ๒.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ 

   ๒.๑  ควรใช้ศักยภาพของคณะกรรมการและเครือข่าย

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

   ๒.๒  ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม ข อ ง

คณะกรรมการชุดหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือระดมความคิดเห็นในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

   ๒.๓  ควรส่งเสริมการจัดหางาน เพ่ือส่งเสริมการ

ช่วยตนเองของนักศึกษารวมท้ังการจัดสรรทุนโดยให้นักศึกษาท างาน

แลกเปลี่ยน 

   ๒.๔  ควรด าเนินกิจกรรมหารายได้ และการระดมทุน

จัดต้ังเป็นกองทุนส าหรับนักศึกษา โดยน าดอกผลมาจัดสรรให้นักศึกษาใน

แต่ละปี 
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   ๒.๕  องค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรมีความ

หลากหลาย และก าหนดให้มีผู้แทนขององค์กรศิษย์เก่า อาทิ นายกสมาคม

ศิษย์เก่า เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เช่นเดียวกับตัวแทนนักศึกษา  

 ท้ังนี้  การจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ครั้งท่ี  ๓ จะจัดในจังหวัดเชียงราย โดยมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเจ้าภาพ ส่วนก าหนดการจะแจ้งให้ทราบ

ในภายหลัง 

 

  จึ งน า เสนอ ท่ี ประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยท่ัว

ประเทศ 

 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

             การเลื่อนระเบียบวาระการประชุม 

   เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ 

อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา ได้เดินทางมาถึงท่ีประชุม ในการนี้ ท่ีประชุมจึงเห็นชอบให้เลื่อน

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การน าเสนอสรุปภาพรวมการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต น าเสนอโดยอธิการบดี และ

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การน าเสนอสรุปภาพรวมการด าเนินงานด้านกิจการ

นักศึกษา น าเสนอโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขึ้นน าเสนอเป็น

ระเบียบวาระท่ีสอง และให้ระเบียบวาระท่ีสอง เรื่องรับรองรายงานการ

ประชุมเป็นระเบียบวาระท่ีสาม   

 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสบืเนือ่ง 

 

 ๓.๑ การน าเสนอสรปุภาพรวมการด าเนนิงานของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนดุสติ 

 

 สรุปเรือ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี 

น าเสนอท่ีประชุม เรื่องสรุปภาพรวมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งท่ี ๑(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ท่ี

ประชุมขอให้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม และน าเสนอข้อมูล



       ๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

พ้ื นฐานของมหาวิทยาลัย  เพ่ื อ เป็นแนวทางการด า เนิ น งานของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอน าเสนอสรุปภาพรวม

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

วางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัย เปิดด าเนินการเมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๗๗ และครบ ๘๐ ปี เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้บริหาร

ท่านแรกคือ คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ จะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี  ในวันท่ี 

๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจะจัดงานฉลองครบรอบ 

๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ในวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงขอ

เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย 

  มหาวิทยาลัย เริ่มด าเนินการโดยใช้ชื่อโรงเรียนวิสามัญการ

เรือน ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรก ของประเทศไทยท่ีมีการฝึกอบรมทางด้าน

การเรือน ต่อมาได้จัดต้ังโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรก 

ในระบบราชการ จากนั้นได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นวิทยาลัยครู (วค.) ซึ่งใน

ขณะนั้นจะมีวิทยาลัยครูท้ังหมดจ านวน ๓๖ แห่ง ต่อมาปรับเปลี่ยนสถานะ

เป็นสถาบันราชภัฏ (สรภ.) ท่ีสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้

หลากหลายสาขามากขึ้น โดยรวมจะมีท้ังหมด ๔๐ สถาบัน จนกระท่ังปี 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กระท่ัง

ถึงปัจจุบันนี้ ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะ

แตกต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ คือคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะสามารถออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัย

ในก ากับของรัฐ โดยใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจะมีความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระ โดยจะยังคงใช้อักษรย่อ 

มสด. ได้เหมือนเดิม แต่ตราพระราชลัญจกรจะใช้ตราประจ าพระองค์ใน

รัชกาลท่ี ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งทางกรม

ศิลปากรได้ให้การอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

  ส าหรับการด าเนินงานสานต่องานตามศักยภาพและสร้าง

ความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัยนั้น ได้น าไปสู่การก าหนดอัตลักษณ์ท้ัง ๔ 

ด้าน คือ อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาล

และสุขภาวะ ซึ่งจะด าเนินการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

รวมท้ังมีการประสานความร่วมมือโดยการเชื่อมทุกคณะในมหาวิทยาลัย

โยงเข้ากับ ๔ อัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่นได้อย่างเต็มท่ี จึงท าให้เกิดการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามสมรรถนะโดยคน ซึ่งถือว่าเป็นความเข้มแข็ง

ขององค์กรท่ีจะแข่งขันทางด้านความรู้และนวัตกรรม ซึ่งในขณะนี้

มหาวิทยาลัยได้มีบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ตามข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๙๙๑ คน 
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บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๑,๐๐๗ คน บุคลากรโครงการพิเศษ 

จ านวน ๓๓ คน รวมบุคลากรท้ังสิ้น ๒,๓๗๑ คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษา

ในปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ จ านวน ๑๕,๐๐๐ คน รวมท้ังนักศึกษาใหม่ท่ีเข้ารับ

การรายงานตัวแล้วจ านวน ๓,๔๒๕ คน รวมถึงนักศึกษาในศูนย์การศึกษา

นอกท่ีต้ังล าปาง สุพรรณบุรี นครนายก หัวหิน ตรัง รวมจ านวน ๑๘,๔๒๕ 

คน บุคลากรมีส่วนส าคัญต่อองค์กร มหาวิทยาลัยจึงได้ให้การสนับสนุนใน

การพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นจะช่วยให้องค์กรอยู่

รอดอย่างยั่งยืน และเนื่องจากผลงานทางด้านวิชาการตามตัวชี้วัดของ

มหาวิทยาลัยยังเป็นจุดด้อยท่ีควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงต้องมี

การวางแผนพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ โดยเน้นไปยังงานวิชาการ

หรืองานวิจัยซึ่งเป็นท่ีต้องการในตลาดการศึกษาจะท าให้สามารถพัฒนามา

เป็นรายได้ในเชิงธุรกิจวิชาการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน จึงน าไปสู่การขยาย

ตัวชี้วัดทางด้านผลงานวิชาการ 

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินจากหน่วยงาน

ภายนอก จึงต้องพัฒนาทางด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพทางการ

บริหารจัดการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยจึงได้

จัดท าแผนกลยุทธ์ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความ

ต่อเนื่องและน าไปสู่เป้าหมายและพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ถือว่ามหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งจาก

บุคลากรทุกท่าน   

   จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การน าเสนอสรุปภาพรวมการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

  พลเอกจิระ โกมุทพงศ์  กล่าวว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งกรมพระธรรมนูญได้รับมอบหมายให้ดูแล

เรื่องข้ อกฎหมาย ต่าง ๆ จึ งขอเป็นผู้ ดู แลและติดตามใน เรื่ องร่าง

พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัย รวมท้ังสนับสนุนการสร้าง

จุดแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพร้อมในการรับ

นักศึกษาวิชากฎหมายของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

ขอสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมายท่ีกรมทหารราบที่ ๑ ในวาระครบรอบ ๑๐๘ ปีกรมพระธรรมนูญ 

 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  



       ๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

 

 ๓.๒ การน าเสนอสรปุภาพรวมการด าเนนิงานดา้นกิจการ

นกัศึกษา 

 

 สรุปเรือ่งรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา น าเสนอท่ีประชุม เรื่องสรุปภาพรวมการด าเนินงานด้านกิจการ

นักศึกษา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

  จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งท่ี ๑(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ท่ี

ประชุมขอให้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม และน าเสนอข้อมูล

พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้มีความ

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอ

น าเสนอสรุปภาพรวมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาในส่วนของส านัก

กิจการนักศึกษา  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของบุคลากร และคุณภาพของ

บัณฑิต โดยจะดูแลนักศึกษาต้ังแต่ชั้นปีท่ี ๑ จนกระท่ังส าเร็จการศึกษาใน

ลักษณะของการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 

  ๑. กิจกรรมกลาง ได้แก่การรับนักศึกษา การจัดปฐมนิเทศ 

การจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพแบบองค์รวม โดยเน้นทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กรของสวนดุสิตท่ีเน้นบุคลิกภาพ การแต่งกาย 

ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน ส าหรับการแต่งกาย

ของนักศึกษาจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบเพ่ือเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเพ่ือน 

ๆ และรุ่นน้อง ๆ 

  ๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเน้นการบูรณาการอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้กับนักศึกษา 

  ๓. กิจกรรมส าหรับให้นั กศึกษาได้ด า เนินการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเอง ซึ่งการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

ผ่านมาจะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เช่น โครงการ

ประกวดเชียร์ลีดเดอร์และได้เป็นตัวแทนไปประกวดท่ีประเทศเกาหลี โดย

มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าเครื่องแต่งกาย และค่า

เบี้ยเลี้ยง รวมท้ังยังจัดโครงการออกค่ายอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยยังได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาท่ีบกพร่องทางร่างกายโดย

การสนับสนุนในการแข่งกีฬาส าหรับผู้พิการ โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การ

สนับสนุนค่าต๋ัวเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง  

   ท้ังนี้  สิ่งท่ีน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือ การจัดกิจกรรม

โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยพระองค์ท่านมอบให้มหาวิทยาลัย



       ๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

ราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิตยังร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราชโดยจัดนักศึกษาเข้าร่วมงาน 

๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ และงาน ๕ ธันวามหาราช เป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้น จะเห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา หรือ 

นักศึกษาด าเนินการเองนั้น ล้วนแต่จะท าให้นักศึกษามีความคิดกว้างไกล มี

ประสบการณ์ในการท างาน และสามารถเข้ากับบุคลอื่นได้ง่าย รวมท้ังเมื่อ

นักศึกษาออกไปฝึกงานก็จะประสบความส าเร็จได้ง่ายขึ้น 

  นอกจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยยังให้

นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจนส าเร็จการศึกษา โดยการจัดหาทุนการศึกษา

ในโครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส ซึ่งศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและ 

อาชีพจะเป็นหน่วยงานท่ีดูแลในเรื่องดังกล่าว และเนื่องจากในวันท่ี ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ จะเป็นวันครบรอบ ๘๐ ปี ในการก่อต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต จึงได้จัดท าเหรียญท่ีระลึก ๘๐ ปี  ด้านหน้าจะเป็นพระรูป

พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชและด้านหลังจะเป็นรูปหลวงปู่ชัยมงคล 

ท้ังนี้ได้ก าหนดเกณฑ์ในการบริจาคสมทบทุนการศึกษา ดังนี้ 

  ๑. เหรียญทองค าแท้หนักสองบาท ส าหรับผู้บริจาคจ านวน 

๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบเสร็จรับเงินเพ่ือลดหย่อนภาษี 

  ๒. เหรียญเงินหน้าทอง ส าหรับผู้บริจาคจ านวน ๓,๙๙๕ 

บาท พร้อมใบเสร็จรับเงินเพ่ือลดหย่อนภาษี 

  ๓.  เหรียญกะไหล่ทอง ส าหรับผู้บริจาคจ านวน ๑๙๙ บาท 

พร้อมใบเสร็จรับเงินเพ่ือลดหย่อนภาษี 

  จึ งน า เสนอ ท่ีประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การน าเสนอสรุปภาพรวมการด าเนินงานด้าน

กิจการนักศึกษา 

 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกต เกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงินของนักศึกษาใน

กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และ การจัดสรรทุนการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ว่ามหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์อย่างไร และมีทุนการศึกษา

อะไรบ้าง 

  

 ตอบข้อซักถาม   

 รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว กล่าวตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับ

การขอกู้ยืมเงินของนักศึกษาในกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และการ

จัดสรรทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 การจัดสรรทุนการศึกษาของนักศึกษาท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัย

ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยการ

จัดกิจกรรมการกุศลเพ่ือน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนฯ รวมท้ัง



       ๑๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

รายได้จากการจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ได้

มอบเงินท่ีได้รับจากการติดกัณเทศน์ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้ากองทุน

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ๖๐ ปี การ

เรือนสวนดุสิต รวมท้ังโครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส  นักศึกษาต้อง

ปฏิบัติงานเดือนละ ๗๕ ชั่วโมง และได้รับอัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะท าให้นักศึกษาได้รู้จักค่าของเงิน 

 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

  ในการนี้  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ เฉิ ดฉิ น  สุกปลั่ ง  ประธาน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวขอบพระคุณอธิการบดี 

และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ท้ังนี้เพ่ือให้การ

ด าเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย 

 

ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

 

           สรุปเรื่อง  ตามท่ี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการ

ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการ

ประชุม  

 

 มติ ท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

    ๑. หน้า ๑ และ หน้า ๔ รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าประชุม 

ล าดับที่ ๑๐ “นายรายินเดอซิงห์ สัจจเทพ” แก้ไขเป็น “นายรายินเดอร์ซิงห์ 

สัจจเทพ”  

    ๒. หน้า ๕ แก้ไขข้อความ “เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.” 

แก้ไขเป็น “เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.” ท้ัง ๒ ข้อความ    

  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 

  ๔.๑ การก าหนดรปูแบบการด าเนนิงานของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  



       ๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

 

         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานน าเสนอท่ี

ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง การก าหนดรูปแบบการด าเนินงานของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

  ตามท่ี อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้

ให้การน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย และข้อมูลด้านกิจการ

นักศึกษาให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทราบแล้ว

นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อมหาวิทยาลัย จึงขอหารือท่ีประชุมในการก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้

จากหนั งสือสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย รอบ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 

  ค าอธิบายเพิ่มเติม    

  นายคมวรเดช เหรียญทอง ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย น าเสนอการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยชุดท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

  ตามท่ี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีแห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ โดยการ

ด า เนิ น ง าน ข อ งคณ ะก รรมก ารฯ  ชุ ด ท่ี ผ่ าน ม า ได้ มี ก าร จั ด ต้ั ง

คณะอนุกรรมการ       จ านวน ๕ ฝ่าย ได้แก่  

   ๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา

และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย โดยก าหนดกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

    ๑) มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกายของ

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    ๒) ผลักดันการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตมีคุณธรรมและจริยธรรม 

   ๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย

และแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนด

กรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

    ๑) ศึ กษานโยบายและแผนการจัดการศึ กษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในส่วนของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 



       ๑๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

    ๒) ศึกษาวิ เคราะห์นโยบายร่วมกับกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน

สาขาท่ีอยู่ในทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    ๓) ศึกษายุทธศาสตร์จังหวัดต่าง ๆ ในส่วนท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิตมีศูนย์การศึกษาอยู่ในพ้ืนท่ีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจัด

การศึกษา โดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์

การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย    

   ๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็น

การสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา โดยก าหนดกรอบ

การด าเนินงาน ดังนี้ 

    ๑) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือหารายได้

ส าหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อันเป็นการ

สนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

    ๒) จัดหาแหล่งเงิน ทุนเพ่ือเป็นทุนการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษา 

   ๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง

สัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน โดยก าหนด

กรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

    ๑) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่าง ๆ  

    ๒) ส่งเสริม และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางด้าน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยใช้ช่องทางจากส่ือต่าง ๆ    

  รวมท้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยยังได้จัด

กิจกรรมเพ่ือเป็นการหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสศึกษาจนส าเร็จการศึกษา อาทิ การจัดกิจกรรมเดิน 

การกุศลเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมโบว์ลิ่ง

การกุศล กิจกรรมกอล์ฟการกุศล และ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เป็นต้น  

 

 

 

 การพิจารณา ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

  ๑. ควรรวมหน้าท่ี ท่ีมีลักษณะคล้ายกันเข้าด้วยกันเพ่ือไม่ให้เกิด

ความซ้ าซ้อน ได้แก่  



       ๑๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

       ๑.๑ คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 

(ตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 

๒๖ ข้อ ๑, ๒ และ ๔)  

    ๑.๒ คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา (ตามหน้าท่ีแห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ข้อ ๓) จะ

ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุนการศึกษา การฝึกงานของนักศึกษา จึง

ขอให้ผู้ที่เป็นคณะอนุกรรมการชุดนี้มีศิษย์เก่าเป็นหลัก 

   ๑.๓ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคม

อาเซียน (ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ASCC) โดยเน้นการศึกษาเป็น

หลัก  

  ๒. การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาโดยเฉพาะสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวข้องกับการบริการ ควรจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ ต้ังแต่ชั้นปี

ท่ี ๑ เป็นต้นไป รวมถึงการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงแรมต่าง ๆ  

  ๓. ในการประชุ มครั้ ง ต่อไปควรก าหนด ตัวบุคคล เพ่ื อ เป็ น

คณะอนุกรรมการในแต่ละฝ่าย  

  ๔. ขอให้จัดต้ังไลน์กลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง 

 

 ตอบชี้แจง 

      นายเดชาธร สุวรรณแสง นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวชี้

แจ้งต่อท่ีประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท าบันทึกลงนามความร่วมมือ 

(MOU) ร่วมกับโรงแรมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ส่วนหนึ่งจะเน้นที่ความสะดวก

ในการเดินทางของนักศึกษา โดยมีการฝึกปฏิบัติโดยการเก็บชั่วโมงการ

ฝึกปฏิบัติ 

 

  มติ  ท่ี ป ร ะ ชุ ม  ใ ห้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ  ก า ร ก า ห น ด ใ ห้ มี

คณะอนุกรรมการ ดังนี้ 

    ๑. คณ ะอนุ ก รรมก ารส่ ง เส ริ ม กิ จ ก าร ท่ั วไปข อ ง

มหาวิทยาลัย       ๒. คณะอนุกรรมการส่งเสริม

กิจการนักศึกษา 

    ๓. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

ประชาคมอาเซียน (ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ASCC)  

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ  

 



       ๑๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

                ๕.๑ ปฏิทนิการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการ

มหาวิทยาลยั                             ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐ 

 

          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ี

ประชุมน าเสนอท่ีประชุมทราบ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ โดยมี

รายละเอียดสรุป          ไดด้ังนี้ 

  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นควรก าหนดให้

มีการประชุมหนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือน ในทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ท่ีสามของ

เดือน เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าปฏิทินการ

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - 

๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม 

  จึ งน า เสนอ ท่ี ประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

              ๕.๒  หนงัสอืขา่วมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ประจ าเดอืน 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานท่ีประชุมแจ้ง

ท่ีประชุมทราบเรื่อง หนังสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้   

    ตามท่ี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้

จัดท าหนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเป็น

การรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง

เป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาคมรับทราบถึงความก้าวหน้าและความ

เป็นไปของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยเป็นการล าดับเหตุการณ์ในแต่

ละวันและน ามาสรุปเนื้อหา อาทิ กิจกรรมการด าเนินการ และกิจกรรม

สร้างสรรค์ เป็นต้น และข่าวท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย        จึงน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เพ่ือทราบ หนั งสือข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 



       ๑๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๗  วันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                         /๑๑         

  

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   

 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมกิ จการ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 

 สรุปเรือ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต  กรรมการและ

เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งท่ี ๓(๓)/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ 

โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

      

  (นางวาสนา  บุณยทัต)                            ( ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ เชาวลิต)  

    ผู้บันทึกการประชุม                      กรรมการ

และเลขานุการ               

                                               ผู้ตรวจ

รายงานการประชุม 

    

  
(นางสาวธัน

กรณ์ วิจิตร) 

ผู้บันทึกการ

ประชุม 

 


